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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής
προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια και τοποθέτηση
σκιάστρων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.500,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες
της Δ/νσης Επιχειρηματικού Τομέα της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς
φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις
σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις:
Α) Διατάξεις:
1. Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 19.07.2018) - Πρόγραμμα Κλεισθένης.
3. του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/08-06-2006 τεύχος Α’)
και ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.
3536/2007 και της παρ. 9 του άρθρου 209, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»
5. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

Β) Αποφάσεις :
1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1536/26-06-2020 Εισήγηση για την έγκριση ανάρτησης πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την προμήθεια σκιάστρων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων &
Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..
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2. Την υπ’ αρ. 11 του πρακτικού 12/30-06-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης
ανάρτησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση σκιάστρων της
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..
3. Την με αριθ. πρωτ: 1579/01-07-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
4.Την υπ’ αρ. 04 του πρακτικού 10/01-06-2020, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία
συστάθηκε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών των διαγωνισμών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 06/07/2020 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο της
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, γίνονται δεκτές εφόσον
αποδεδειγμένα έχουν αποσταλεί πριν την λήξη της (αποδεικτικό courier ή ταχυδρομείου).
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα προμηθειών της εταιρείας, υπεύθυνη κα Σακελλαρίδη Κρυστάλλη
Τηλ.: 2810. 229.479 – 2810.390.177, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για πληροφορίες τεχνικής φύσεως μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Δ/νση Επιχειρηματικού Τομέα στο
τηλέφωνο 2810.390177
Όλα τα έγγραφα της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Θα αναρτηθούν στην Ηλεκτρονική διεύθυνση
της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε www.depanal.gr και στην Ηλεκτρονική διεύθυνση
του Δήμου Ηρακλείου
www.heraklion.gr/press/auction (διακηρύξεις δημοπρασίες).
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
Η απόλυτη τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών . Η κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στη
Συγγραφή Υποχρεώσεων .Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων .
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. Προσφορά που παρουσιάζει
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., σε
αυτόν που θα προσκομίσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής για
το σύνολο των περιγραφόμενων υλικών, εφόσον πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που
προδιαγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης, και εφόσον αυτή κριθεί ότι πληρεί τα κριτήρια
της εταιρείας για την άρτια διεκπεραίωση του ως άνω έργου.

Η πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Ευαγγελία Σχοιναράκη-Ηλιάκη
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Τεχνικές Προδιαγραφές
«Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση σκιάστρων», για τις
ανάγκες της Δ/νσης Επιχειρηματικού Τομέα της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»
Πιο συγκεκριμένα η προμήθεια/τοποθέτηση, την οποία ζητά η εταιρεία με την παρούσα τεχνική περιγραφή
και καλεί τους ενδιαφερόμενους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος να ικανοποιήσει,
έχει ως εξής:

ΤΕΝΤΟΠΑΝΟ
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ

18

ΔΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΝΤΑΣ: 5,70 Χ3,65 (9 ΤΕΜΑΧΙΑ)
3,20Χ5,20 (9 ΤΕΜΑΧΙΑ)

1

ΧΡΩΜΑ: μονόχρωμο εκρού
ΠΑΝΙ: τεντοπανο εξωτερικού χώρου βαρέως τύπου
ΒΑΡΟΣ: 400 gr/m2
NHMATA 100% ακρυλικά – DOLAN – SK29 Διπλά νήματα
ΠΛΕΞΗ: Διπλή πλέξη ΠΑΝΑΜΑ που σημαίνει διπλό ακρυλικό νήμα
βαρέως τύπου 2Χ2 στριμμένο διπλή φορά έτσι ώστε να μην φεγγίζει στον
ήλιο λόγω της μεγάλης καλυπτικότητας των υφασμένων ακρυλικών ινών,
με παράλληλα πολύ μεγάλη αδιαβροχοποίηση και το μοναδικό
πλεονέκτημα της αναπνοής του τεντόπανου έτσι ώστε να ανακυκλώνεται ο
αέρας και να δημιουργείται ίσκιος και δροσιά, χωρίς να επιτρέπει την
άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της καλυπτόμενης επιφάνειας.
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ: cleangard της
elfatochem με ειδική οικολογική
επεξεργασία κατά της βρωμιάς.
ΑΔΙΑΒΡΟΧΙΑ: 450 mm minimum
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ: Στημόνι 165/ υφάδι 125
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΩΣ: 7 στα 8 που σημαίνει τέλεια αντοχή στον έντονο
φωτισμό .
SPRAY TEST: 5 στα 5
ΕΓΓΥΗΣΗ: 7 έτη
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ΔΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΝΤΑΣ: 4,70Χ2,00 (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)
ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΒΑΡΈΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
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ΧΡΩΜΑ: μονόχρωμο εκρού με διάφανη ζελατίνα ιαπωνική
ΠΑΝΙ: τεντοπανο εξωτερικού χώρου βαρέως τύπου
ΒΑΡΟΣ: 400 gr/m2
NHMATA 100% ακρυλικά – DOLAN – SK29 Διπλά νήματα
ΠΛΕΞΗ: Διπλή πλέξη ΠΑΝΑΜΑ που σημαίνει διπλό ακρυλικό νήμα
βαρέως τύπου 2Χ2 στριμμένο διπλή φορά έτσι ώστε να μην φεγγίζει στον
ήλιο λόγω της μεγάλης καλυπτικότητας των υφασμένων ακρυλικών ινών,
με παράλληλα πολύ μεγάλη αδιαβροχοποίηση και το μοναδικό
πλεονέκτημα της αναπνοής του τεντόπανου έτσι ώστε να ανακυκλώνεται ο
αέρας και να δημιουργείται ίσκιος και δροσιά, χωρίς να επιτρέπει την
άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της καλυπτόμενης επιφάνειας.
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ: cleangard της
elfatochem με ειδική οικολογική
επεξεργασία κατά της βρωμιάς.
ΑΔΙΑΒΡΟΧΙΑ: 450 mm minimum
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ: Στυμόνι 165/ υφάδι 125
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΩΣ: 7 στα 8 που σημαίνει τέλεια αντοχή στον έντονο
SPRAY TEST: 5 στα 5
ΕΓΓΥΗΣΗ: 7 έτη

ΤΕΜ

1

Αντικείμενο Έργου
Αντικείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είναι η συνεργασία της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με
προμηθευτή, για την προμήθεια/τοποθέτηση των παραπάνω υλικών στο ΑΚΤΗ, σύμφωνα με τις υποδείξεις
της υπηρεσίας, στις ποσότητες που θα χρειαστούν για την εκτέλεση του έργου που έχει αναλάβει η
εταιρεία.
Πιο συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, θα καταθέσουν τις προσφορές τους, με τιμή μονάδας
για τα ως άνω αναγραφόμενα υλικά. Οι ως άνω αναγραφόμενες ποσότητες των υλικών είναι ενδεικτικές, η
εταιρεία μπορεί να προμηθευτεί λιγότερες ή και περισσότερες από τις ως άνω αναγραφόμενες ποσότητες,
για την ορθή εκτέλεση του ως άνω έργου, μετά από αιτιολογημένη απόφαση.
Πρόσθετα Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Ο υποψήφιος προμηθευτής ο οποίος θα συμμετέχει με την προσφορά του στην παρούσα πρόσκληση θα
πρέπει να συνυπολογίσει και να συμπεριλάβει στην οικονομική προσφορά του και μεταφορικά που θα
χρειαστούν.
Να προσκομίσει έντυπο/α με τις προδιαγραφές των προσφερόμενων υλικών - ειδών για κάθε ένα από τα
περιγραφόμενα είδη.
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ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
Όλες οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ουσιώδης και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη
απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου»
γίνεται αποδεκτή απόκλιση ± 10% της αναφερόμενης τιμής.
ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Εάν τα προσφερόμενα υλικά, δεν εκπληρώνουν τους όρους της πρόσκλησης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή
κακοτεχνίες, ο προμηθευτής υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ ΤΚ 71601
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΑΦΜ: 094258926
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117235827000
Τηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177
Fax 2810 244 769
E-mail: info@depanal.gr

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή, για την «Προμήθεια
και τοποθέτηση σκιάστρων», για τις ανάγκες της Δ/νσης Επιχειρηματικού Τομέα της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..
Άρθρο 2ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο της προμήθειας, εφόσον
πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης,
μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών, για τις ανάγκες της Δ/νσης
Επιχειρηματικού τομέα της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
Η κατακύρωση του αντικειμένου της προμήθειας στον μειοδότη θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ..
Άρθρο 3ο
Ισχύς Προσφοράς
Όλες οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
Άρθρο 4ο
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Περιεχόμενα φακέλου ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς ο κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει κλειστό φάκελο της
οικονομικής προσφοράς και απ’ έξω θα αναγράφει «Προμήθεια και τοποθέτηση σκιάστρων», για τις
ανάγκες της Δ/νσης Επιχειρηματικού Τομέα της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα
πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, από τα εξής δικαιολογητικά:
1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης
(φυσική ή νομική μορφή) με την οποία να δηλώνεται ότι:
α. Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά
ορίζονται στις αποφάσεις – πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316
της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου
(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
β. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
γ. Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
2) Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα.
3) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών
θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος, και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης (φυσική ή νομική
μορφή), το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής προσφοράς.
5) Συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα
στην τεχνική περιγραφή της παρούσης, προκείμενου ο υποψήφιος να πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής
στον διαγωνισμό ήτοι να προσκομίσει έντυπο/α με τις προδιαγραφές των προσφερόμενων υλικών - ειδών
για κάθε ένα από τα περιγραφόμενα είδη.
Άρθρο 5ο
Ανακοίνωση αποτελέσματος.
Μετά την κατακύρωση της προμήθειας, ο προμηθευτής θα παραλάβει μέσω εγγράφου mail ή φαξ, το
έγγραφο της ανακοινώσεως του αποτελέσματος.
Άρθρο 6ο
Δικαιολογητικά ανάθεσης
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, καθώς και για την απόδειξη της
επαγγελματικής ικανότητας, ο προμηθευτής στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η προμήθεια, εντός 10
ημερών από σχετική πρόσκληση η οποία θα του αποσταλεί, θα πρέπει να προσκομίσει εφόσον δεν είναι σε
ισχύ:
Α)

Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα.
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Β)

Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών
θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος, και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Άρθρο 7ο
Σύμβαση.
Η Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που θα υπογραφεί αποτελούν, η παρούσα Προκήρυξη, η Συγγραφή
Υποχρεώσεων, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και η προσφορά του προμηθευτή.

Άρθρο 8ο
Δικαίωμα προαίρεσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 236, παρ. 1 του Ν. 4412/2016, η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί
από τον προμηθευτή ποσότητες πλέον των προσυπολογιζόμενων στην παρούσα, σε ποσοστό μέχρι 30%
πάνω για κάλυψη πρόσθετων ή έκτακτων αναγκών της εταιρείας και 50% κάτω επί του χωρίς ΦΠΑ
συμβασιοποιημένου ποσού.

Άρθρο 9ο
Τρόπος – χρόνος παράδοσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας, θα γίνει από τον προμηθευτή, στο ΑΚΤΗ και σε χρόνο που θα ορίσει η εταιρεία
ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., προκειμένου για την ομαλή περαίωση και καλή εκτέλεση του έργου που έχει αναλάβει να
διεκπεραιώσει η εταιρεία, ο οποίος θα πρέπει απαραίτητα να τηρήσει αυστηρά το χρονοδιάγραμμα
παράδοσης των παραπάνω υλικών όπως του ζητηθεί από την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..
Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για την μεταφορά των υλικών. Τα έξοδα αποστολής της
προμήθειας, επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Τα υλικά θα πρέπει κατά την παράδοση να συνοδεύονται από
Τιμολόγιο/Δελτίο Αποστολής.

Άρθρο 100
Παραλαβή Υλικών προμήθειας
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης
Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος με
μακροσκοπική εξέταση. Στην παραπάνω διαδικασία μπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο
προμηθευτής.
Η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της
μακροσκοπικού ελέγχου.

7

ΑΔΑ: ΨΖΡΖ46ΜΓΒΗ-ΘΕ5
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016

Άρθρο 110
Εκπρόθεσμη παράδοση υλικών
1. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών.
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Άρθρο 120
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση
1.

2.

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί
να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα δέκα (10)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία
και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν
παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την
απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας
αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
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3.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί
να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την
αντικατάστασή τους .

Άρθρο 130
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
Εφόσον ο προμηθευτής δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής
και Παρακολούθησης Προμηθειών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν4412/16.
Άρθρο 140
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν
α) παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 150
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του προμηθευτή
Η πληρωμή θα γίνεται με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την ημερομηνία παραλαβής του
τιμολογίου από τον προμηθευτή. Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.) επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών.
Το τιμολόγιο θα έχει τα παρακάτω στοιχεία:
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
Πολυμετοχική Δημοτική Α.Ε. Πολιτισμού Τουρισμού Ανάπτυξης Ηρακλείου
Εδρα: Προκοπίδη, Τ.Κ. 71601 Ν. Αλικαρνασσός
ΑΦΜ: 094258926, ΔΟΥ: Ηρακλείου
(Για πληροφορίες σχετικά με την εξόφληση του τιμολογίου μπορείτε να επικοινωνείτε με το
Λογιστήριο στο τηλ.: 2810390177)
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 208 τουν.4412/2016.
Β) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
Γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Άρθρο 160
Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την εταιρεία.
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ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ ΤΚ 71601
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΑΦΜ: 094258926
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117235827000
Τηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177
Fax 2810 244 769
E-mail: info@depanal.gr

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ

Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

«Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση σκιάστρων», για

τις ανάγκες της Δ/νσης Επιχειρηματικού Τομέα της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.».

α/
α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

1

ΔΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΝΤΑΣ: 5,70 Χ3,65 (9 ΤΕΜΑΧΙΑ)
3,20Χ5,20 (9 ΤΕΜΑΧΙΑ)
ΧΡΩΜΑ: μονόχρωμο εκρου
ΠΑΝΙ: τεντοπανο εξωτερικού χώρου βαρέως τύπου
ΒΑΡΟΣ: 400 gr/m2
NHMATA 100% ακρυλικά – DOLAN – SK29 Διπλά νήματα
ΠΛΕΞΗ: Διπλή πλέξη ΠΑΝΑΜΑ που σημαίνει διπλό ακρυλικό
νήμα βαρέως τύπου 2Χ2 στριμμένο διπλή φορά έτσι ώστε να μην
φεγγίζει στον ήλιο λόγω της μεγάλης καλυπτικότητας των
υφασμένων ακρυλικών ινών, με παράλληλα πολύ μεγάλη
αδιαβροχοποίηση και το μοναδικό πλεονέκτημα της αναπνοής του
τεντόπανου έτσι ώστε να ανακυκλώνεται ο αέρας και να
δημιουργείται ίσκιος και δροσιά, χωρίς να επιτρέπει την άνοδο της
θερμοκρασίας στο εσωτερικό της καλυπτόμενης επιφάνειας.
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ: cleangard της elfatochem με ειδική οικολογική
επεξεργασία κατά της βρωμιάς και οπές για να δένεται σε σωλήνα.
ΑΔΙΑΒΡΟΧΙΑ: 450 mm minimum
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ: Στημόνι 165/ υφάδι 125
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΩΣ: 7 στα 8 που σημαίνει τέλεια αντοχή στον
έντονο φωτισμό .
SPRAY TEST: 5 στα 5
ΕΓΓΥΗΣΗ: 7 έτη

ΜΟΝ
ΑΔΑ

ΤΕΜ

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ
€

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €

330m
2

18,50

6.100,00
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ΔΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΝΤΑΣ: 4,70Χ2,00 (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)
ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΒΑΡΈΩΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΧΡΩΜΑ: μονόχρωμο εκρού με διάφανη ζελατίνα ιαπωνική
ΠΑΝΙ: τεντοπανο εξωτερικού χώρου βαρέως τύπου
ΒΑΡΟΣ: 400 gr/m2
NHMATA 100% ακρυλικά – DOLAN – SK29 Διπλά νήματα
ΠΛΕΞΗ: Διπλή πλέξη ΠΑΝΑΜΑ που σημαίνει διπλό ακρυλικό
νήμα βαρέως τύπου 2Χ2 στριμμένο διπλή φορά έτσι ώστε να μην
φεγγίζει στον ήλιο λόγω της μεγάλης καλυπτικότητας των
υφασμένων ακρυλικών ινών, με παράλληλα πολύ μεγάλη
αδιαβροχοποίηση και το μοναδικό πλεονέκτημα της αναπνοής του
τεντόπανου έτσι ώστε να ανακυκλώνεται ο αέρας και να
δημιουργείται ίσκιος και δροσιά, χωρίς να επιτρέπει την άνοδο της
θερμοκρασίας στο εσωτερικό της καλυπτόμενης επιφάνειας.
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ: cleangard της elfatochem με ειδική οικολογική
επεξεργασία κατά της βρωμιάς.
ΑΔΙΑΒΡΟΧΙΑ: 450 mm minimum
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ: Στυμόνι 165/ υφάδι 125
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΩΣ: 7 στα 8 που σημαίνει τέλεια αντοχή στον
έντονο
SPRAY TEST: 5 στα 5
ΕΓΓΥΗΣΗ: 7 έτη

9,4m
2

25,00

235.00

5m

33.00

165.00

ΣΥΝΟΛΟ

΄

Φ.Π.Α 24%

6.500,00
1.560,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8.060,00

Ο Προϊστάμενος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

.

ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ
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ΑΔΑ: ΨΖΡΖ46ΜΓΒΗ-ΘΕ5

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ ΤΚ 71601
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΑΦΜ: 094258926
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117235827000
Τηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177
Fax 2810 244 769
E-mail: info@depanal.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Σύναψη

σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση
σκιάστρων», για τις ανάγκες της Δ/νσης Επιχειρηματικού Τομέα της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..».

α/
α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

1

ΔΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΝΤΑΣ: 5,70 Χ3,65 (9 ΤΕΜΑΧΙΑ)
3,20Χ5,20 (9 ΤΕΜΑΧΙΑ)
ΧΡΩΜΑ: μονόχρωμο εκρου
ΠΑΝΙ: τεντοπανο εξωτερικού χώρου βαρέως τύπου
ΒΑΡΟΣ: 400 gr/m2
NHMATA 100% ακρυλικά – DOLAN – SK29 Διπλά νήματα
ΠΛΕΞΗ: Διπλή πλέξη ΠΑΝΑΜΑ που σημαίνει διπλό ακρυλικό
νήμα βαρέως τύπου 2Χ2 στριμμένο διπλή φορά έτσι ώστε να μην
φεγγίζει στον ήλιο λόγω της μεγάλης καλυπτικότητας των
υφασμένων ακρυλικών ινών, με παράλληλα πολύ μεγάλη
αδιαβροχοποίηση και το μοναδικό πλεονέκτημα της αναπνοής του
τεντόπανου έτσι ώστε να ανακυκλώνεται ο αέρας και να
δημιουργείται ίσκιος και δροσιά, χωρίς να επιτρέπει την άνοδο της
θερμοκρασίας στο εσωτερικό της καλυπτόμενης επιφάνειας.
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ: cleangard της elfatochem με ειδική οικολογική
επεξεργασία κατά της βρωμιάς και οπές για να δένεται σε σωλήνα.
ΑΔΙΑΒΡΟΧΙΑ: 450 mm minimum
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ: Στημόνι 165/ υφάδι 125
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΩΣ: 7 στα 8 που σημαίνει τέλεια αντοχή στον
έντονο φωτισμό .
SPRAY TEST: 5 στα 5
ΕΓΓΥΗΣΗ: 7 έτη

ΜΟΝ
ΑΔΑ

ΤΕΜ

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ
€

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €

330m
2
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ΑΔΑ: ΨΖΡΖ46ΜΓΒΗ-ΘΕ5
ΔΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΝΤΑΣ: 4,70Χ2,00 (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)
ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΒΑΡΈΩΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΧΡΩΜΑ: μονόχρωμο εκρού με διάφανη ζελατίνα ιαπωνική
ΠΑΝΙ: τεντοπανο εξωτερικού χώρου βαρέως τύπου
ΒΑΡΟΣ: 400 gr/m2
NHMATA 100% ακρυλικά – DOLAN – SK29 Διπλά νήματα
ΠΛΕΞΗ: Διπλή πλέξη ΠΑΝΑΜΑ που σημαίνει διπλό ακρυλικό
νήμα βαρέως τύπου 2Χ2 στριμμένο διπλή φορά έτσι ώστε να μην
φεγγίζει στον ήλιο λόγω της μεγάλης καλυπτικότητας των
υφασμένων ακρυλικών ινών, με παράλληλα πολύ μεγάλη
αδιαβροχοποίηση και το μοναδικό πλεονέκτημα της αναπνοής του
τεντόπανου έτσι ώστε να ανακυκλώνεται ο αέρας και να
δημιουργείται ίσκιος και δροσιά, χωρίς να επιτρέπει την άνοδο της
θερμοκρασίας στο εσωτερικό της καλυπτόμενης επιφάνειας.
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ: cleangard της elfatochem με ειδική οικολογική
επεξεργασία κατά της βρωμιάς.
ΑΔΙΑΒΡΟΧΙΑ: 450 mm minimum
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ: Στυμόνι 165/ υφάδι 125
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΩΣ: 7 στα 8 που σημαίνει τέλεια αντοχή στον
έντονο
SPRAY TEST: 5 στα 5
ΕΓΓΥΗΣΗ: 7 έτη
΄

9,4m
2

5m

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 24%

6.500,00
1.560,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8.060,00

Ο Προσφέρων
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